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DAX Supergro kullananlar için çok önemli bir gerçek var… Bu üründen asla vazgeçemezler
ve herhangi bir tanıdık, eş, dost vs. Saç uzatmak için öneri istediğinde kesinlikle “DAX
Supergro saç güçlendirici bakım yağı 198 gr” saç bakım yağını önerirler. Peki
Supergroyu bu kadar popüler yapan şey nedir? Bu arada saçının uzamasını isteyen sadece
kadınlar değil bir erkek olarak bende pandemi döneminde kıydığım saçlarımın uzaması için
araştırmalara giriştim kullanıcı yorumları, YouTube videoları derken bu ürüne ulaştım.
Ürünü alıp kullandım ve sağladığı fayda inanılmaz diyebilirim. Lafı fazla uzatmadan bir
kullanıcı olarak DAX Supergro hakkında ki kullanıcı deneyimimi yazıya dökeceğim öncelikle
ürün hakkında bir takım bilgiler vermek daha doğru olur sanırım.
Bu içerikte DAX Supergro saç bakım yağı nedir, nasıl kullanılır, zararı var mı, faydası ne,
saça nasıl uygulanır, saçtan nasıl çıkarılır gibi sıkça sorulan bir çok soruya cevap vereceğim.
Ayrıca ürünün kullanımı ile alakalı bir çok YouTube videosu var ve her biri diğerinden farklı
bir kullanım deneyimi anlatıyor, bende kendi uyguladığım ve faydasını gördüğüm şekli ile
kullanımı ve uygulanma aşamalarını anlatacağım.
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DAX Supergro Nedir?

Supergro aslında bir yağ değil birkaç yağın karışımı ile oluşturulmuş saç maskesi mi
dersiniz saç kremi mi dersiniz artık o size kalmış. İçerisinde bulunan yağların karışımı ile
saçların sağlıklı uzamasına muazzam katkıda bulunuyor. Bunu yaparken aynı zamanda
saçları besleyici bir etkisi de var. Bu ürün duşta kullanılıyor ancak bir şampuan olarak
algılanmasın bu dediğim. Ürün şampuan değildir ve kullanımı da şampuandan farklı zaten,
onuda ayrıca anlatacağım. Kısaca DAX Supergro, saçını uzatmak için uğraşan kadın, erkek
fark etmez her bireyin gönül rahatlığı ile alıp kullanabileceği bir saç bakım yağı karışımı
diyebiliriz.

Not: Ürünün tırnak, kirpik yada kaşlarda kullanımı ile alakalı net bir
açıklama yok lütfen bu tür kullanımlarınız oldu ise deneyimlerinizi
yorumlara yazın.

Bu PDF içerik konuanlatimi.net sitesine aittir ve farklı bir web sitesinde tıklanabilir kaynak
link verilmeden paylaşılması / görüntülenmesi yasaktır.
DAX Supergro işe yarıyor mu? Test ettik | 2

DAX Supergro işe yarıyor mu? Test ettik | 3

İçindeki Yağlar
Jojoba yağı

Çay özü

Hindistan cevizi yağı

Papatya özü

Badem yağı

Aloe vera

Susam yağı

Avokado özü

Fıstık yağı

Buğday özü
DAX Supergro İçeriği

DAX Supergro kullanımı
Ürünü haftada 1 yada 2 kez saçınıza uygulamanız yeterli hatta saçınıza değil direk saç
diplerine uygulamanız en doğrusu. Bu işlemi banyo öncesinde yapın, takriben 2 yada 3 saat
öncesinden saç diplerinize Supergro uygulayın ve o şekilde bekleyin. Sonrasında duşa girip
saçınızda ki bu yağı çıkarabilmek için bir kaç kez saçları şampuanlayıp yıkamanız
gerekecek. Supergro’yu saçınızda daha uzun sürede tutabilirsiniz hatta gece yatmadan önce
saçına uygulayıp birde streç film ile kafasını sarıp yatanlar bile var evet Duygu
Özaslan’dan bahsediyorum. Bende ilk etapta kendisinin videosunu izlemiş ve kullanım
konusunda ondan ilham almıştım. Bahsettiğim videoyu aşağıya ayrıca ekleyeceğim.
Kesinlikle saç uzatma konusunda muazzam etkili bir ürün olduğunu söyleyebilirim, size kaç
günde kaç santim uzattığını söyleyemem ki zaten bu absürt bir bilgi olur ( oturup
mühendislik hesabı yapmak gerekiyor ) ancak kesin ve net saçı normalden çok daha hızlı bir
şekilde uzattığını söyleyebilirim.
Şimdi DAX Supergro’nun kullanımı hakkında resimli anlatım aradığınızı biliyorum ama ben
kendi sürecimde resim vs. Almadığım için böyle bir içerik hazırlayamayacağım. Keşke her
gününü resmedip öncesi / sonrası şeklinde saçımın uzama aşamalarını paylaşabilseydim diye
bende dertlenmedim değil. Ancak bunu gerçekten hiç dert etmeyin çünkü az önce
bahsettiğim Duygu Özaslan’a ait video resimli anlatımdan daha net anlatıyor aslında.
Buyurun izleyin.
Duygu Özaslan DAX Supergro deneyimi
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DAX Supergro yorumları
Gelelim Supergro hakkında insanların neler söylediğine. Bu ürünü tek kullanan ben değilim
tabii ki bende kullanıcıların yorumlarını merak ettim ve bol bol okudum. Onlardan bazılarını
aşağıda okuyabilirsiniz.
Nisan ayında watsons’tan aldım saçlarım çok dökülüyordu uzamıyordu ve hacimsizdi. Çok
ince telli ve yağlı saç yapım var. Su an saçlarım bu yağ sayesinde uzadı az da olsa
hacimlendi ve en göze çarpan etkisi de saçları parıl parıl parlatması. İndirimi bekliyorum.

Saçlarımı çok boyadığım için yıpranmıştı ve uzamıyordu bu ürünü aldım tavsiyeler
üzerine üçüncü kutuya geçtim kullanırken saçımı boyamış olmama rağmen çok çabuk
uzuyor ve yıpranması azaldı yeni saçlar çıkarttı çok memnunum kesinlikle tavsiye
ediyorum

Ürünü ilk kez kullanıyorum. İlk yıkamada bile saçlarım yumuşacık oldu ve parladı. Saçımı
ıslatmadan sampuanlayarak yıkadım ve sonra dalin ile tekrar yıkadım ve hemen arındı.

Ürünü bayağıdır kullanıyorum. İkidir alıyorum, müthiş bir ürün saçlarımda dökülme
yapmadı, bayağı uzadı saçlarım. Boyadan yıpranan saçları onaran özelliği de var tabi
sabırla kullanmak gerek ilk kullanışta mucize beklememek gerek. Sözün özü şiddetle
tavsiye ediyorum.

Yukarıda Supergro ile ilgili yorumlar gördüğünüz gibi olumlu ve belirtmem gerekir ki ben
özellikle olumlu yorumları seçmedim ürün hakkında olumsuz yorum bulmak gerçekten çok
zor.
Şimdi bu ürün ile ilgili insanların merak ettiği sorulara kısa kısa cevaplar vereceğim. Tabi
vereceğim cevapların tamamı kendi deneyimlerim olmayacak bunu da belitmemde fayda var.
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Sıkça Sorulan Sorular
1.

Supergro Nasıl Kullanılır?
Yıkamadan 30 dakika veya 1 saat önce parmak uçlarınızla Supergro’yu 10 dakika
boyunca saç derisine sürmeniz ve saç derisini ovmanız yeterlidir. Bunu haftada en az
iki kez yapmanızı tavsiye ederim. Kan dolaşımını hızlandırarak saçtaki hücreler
canlandırır ve besler, bu da onların daha hızlı büyümesini sağlar.
2.

Supergro Saç Çıkarır mı?
Evet kullanmış ve bunu deneyimlemiş birisi olarak gerçekten, kesinlikle saç çıkardığını
söyleyebilirim.
3.

Supergro Saçtan Nasıl Çıkar?
Duşa girmeden önce dax’ı uyguladığımız yerleri fön makinesi ile ısıtmak yağı tekrar
sıvılaştırdığı için çıkartması normalden çok daha kolay olabilir. Ayrıca yukarıda bir
kullanıcı yorumunda saçları ıslatmadan şampuanlayıp sonrasında normal yıkamaya
geçmenin de faydası olduğu yazılmış.
4.

Supergro Her Gün Kullanmak Zararlı mı?
Bu konuda gerçekten net birşey söylemem zor ancak önerilenin kullanım olarak olmasa
da ürün özelliklerinde günlük kullanım yağı gibi ibareler de var.
5.
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Supergro Faydaları Nelerdir?
Saçı beslemesi ve bunu yaparken hızlıca uzamasını sağlıyor olması en önemli faydaları
bence.
6.

Dax Supergro Islak Saça mı Uygulanır?
Islak veya nemli saça uygulanması gerekiyor, bu şekilde kullanım yapıldığında faydası
daha belirgin olacaktır.
7.

Supergro Nerede Satılır?
Ürün gratis, watsons gibi tüm kozmetik mağazalarından rahatlıkla temin
edebileceğiniz bir kozmetik ürünüdür.
8.

Dax Supergro Temiz Saça mı Uygulanır?
Evet ürünü temiz saça uygulamanız saç diplerine daha derinlemesine nüfuz etmesi
anlamına gelir. Bu da daha kısa sürede faydasını görebileceğiniz anlamı taşır.
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